
 

Notă informativă 
la proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea, în redacție 

nouă, a Regulamentului Serviciului 
de îngrijire socială la domiciliu” 

 
l. Denumirea autorului și după caz, a participanților la elaborarea proiectului 

  Proiectul de decizie Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a Regulamentului Serviciului de 
îngrijire socială la domiciliu” este elaborat de către Direcția Generală Asistență Socială și 
Protecția Familiei Cahul. 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie și finalitățile urmărite 

  Necesitatea elaborării proiectului menționat a fost condiționată de prevederile Hotărîrii de 
Guvern nr.1034 din 31.12.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru al Serviciului de 
îngrijire socială la domiciliu și a Standardelor minime de calitate”, cu modificările și 
completările operate prin Hotărîrea de Guvern nr. 903/2020, care prevăd că prestatorii de 
servicii de îngrijire socială la domiciliu aprobă propriile regulamente de organizare și 
funcționare în baza Regulamentului-cadru nominalizat. Proiectul propus tinde să contribuie la 
prevenirea procesului de instituționalizare a persoanelor în vîrstă și a persoanelor adulte cu 
dizabilități, menținerea lor în propriile case și comunitate, prin acordarea unei game largi de 
servicii de îngrijire socială la domiciliu. 

3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Prin prezentul proiect de decizie se propune aprobarea Regulamentului privind organizarea și 
funcționarea Serviciului de îngrijire socială la domiciliu în redacție nouă. 
Regulamentul privind organizarea și funcționarea Serviciului de îngrijire socială la domiciliu 
reglementează modul de organizare și funcționare, scopul, obiectivele de activitate și finanțarea 
Serviciului, precum și normele obligatorii, a căror aplicare garantează asigurarea unui nivel 
minim de calitate în procesul de prestare a acestuia. 
Conform prevederilor proiectului Regulamentului, Serviciul reprezintă un serviciul public din 
subordinea Direcției Generale Asistență Socială și Protecția Familiei Cahul, prestat la nivel 
teritorial și gestionat de către Direcție. Scopul serviciului este prestarea calitativă a serviciilor de 
îngrijire la domiciliu beneficiarilor, în vederea îmbunătățirii calității vieții acestora și sporirii 
gradului de independență. 

4.Fundamentarea economico-financiară  

Cheltuielile suplimentare nu sunt.  

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Actele normative ce reglementează domeniul vizat de prezentul proiect de decizie sunt: Legea 
privind Administrația publica locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legea Asistenței sociale nr. 
547 XV din 26 iulie 2003 cu modificările și completările ulterioare, Hotărirea Guvernului nr. 
903 din 16 decembrie 2020 cu modificările operate la  Hotărîrea Guvernului nr. 1034 din 
31.12.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului de Îngrijire socială la domiciliu și a 
Standardelor minime de calitate. 

6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului de decizie 

      În temeiul art. 37 (6) al Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative, proiectul 
deciziei a fost expus expertizei juridice de către specialistul principal în probleme juridice. 
Structura și conținutul actului corespunde normelor de tehnică legislativă. 

În temeiul art. 32  al Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative, proiectul deciziei a 
fost transmis spre cunoștință și avizare autorităţilor publice responsabile de implementarea 
prevederilor conţinute în proiect.  

De asemenea, conform  prevederilor Legii nr.239/2013 privind transparența în procesul 
decizional, proiectul deciziei este plasat pe pagina web a Consiliului raional la directoriul 
„Transparența decizională”, secțiunea „Anunțuri privind organizarea consultării publice”. 
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